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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i KSEK.
Allmänt om verksamheten
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är en ideell förening som har till uppgift att organisera och främja studie- och
folkbildningsverksamhet i syfte att ge människor möjligheten att utvecklas. Föreningen är partipolitisk och religiöst obunden. SV
Blekinge är en lokalavdelning inom SV, som verkar inom kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.
Kansli- och verksamhetslokaler finns i samtliga kommuner i Blekinge. Verksamheten består av studiecirklar, kulturverksamhet och
övrig folkbildning samt arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning.
Avdelningen erhåller statsbidrag/landstingsbidrag/kommunbidrag/projektbidrag och samarbetar med 224 föreningar. Viktiga externa
faktorer som påverkat organisationens ställning och resultat är Arbetsmarknadsutbildningen Gröna Näringar som vi bedrivit i Blekinge
och Skåne med riktigt bra utvärderingar. Vi har framgångsrikt bedrivit ett stort Integrationsarbete sedan 2015, vilket har gjort att vi
har skaffat bra referensuppdrag. Ett av våra nya projekt är Jallafilm som vi har bedrivit på uppdrag av Länsstyrelsen.
Föreningens säte är Karlskrona
Resultat och ställning
Årets resultat uppgår till 71 tkr och understiger budgeterat resultat med 330 tkr. Avvikelsen beror främst på att studietimmarna under
föregående år ökade med nästan 10 000 timmar till 65 392 studietimmar, då ökade också kostnaderna med ca 290 000 kronor.
Dessutom fick vi inte in de bidrag vi skulle få vad gäller Integration men även projekt.
SV Blekinge har för år 2018 en omsättning om 17,3 msek. Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret 2018 visar på ett överskott
om 71 295 sek, vilket kan härledas till intäkter kopplat till Uppdrag, ett Arbetsmarknadsprojekt som har gett ett överskott. Dessutom
har olika projekt kopplat till Integration lokalt gett ett överskott. Det statsanslag som tilldelats SV Avdelningens namn för 2018 är
förbrukat.
Verksamhetens intäkter
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Antal unika deltagare i studiecirkel- och annan
folkbildningsverksamhet

2018
17 316
71
7 064
65,68

2017
17 617
822
7 579
60

2016
15 327
521
5 542
68

2015
13 424
-2 133
4 883
66

2014
13 023
-1 294
6 659
80

5 247

5 434

4817

4675

4414

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Antalet unika deltagare i verksamhetsformerna studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet per 2018 hämtas ur
verksamhetsprogrammet Gustav, med arrangemangsstatus "Skickat till FBR". Siffran kommer att justeras av SCB/FBR med godkända
undantag och efter kontroller mot befolkningsregistret.
Investeringar
Under året har investering skett i Bildkanoner och Iphones samt nya kontorsmöbler och bord, stolar till våra utbildningsmiljöer till en
kostnad av ca 400 tkr.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Arbetsmarknadsuppdraget Gröna Näringar omsatte ca 1 miljon. Projektet Jallafilm omsatte 850 000 kr, en hel del löner blev större
eftersom projektet gick bra och fler anställdes in. Många nya bostadsföretag har nu anlitat oss för att fortsätta att göra bra
instruktionsfilmer om vad man bör tänka på som hyresgäst, omsättning ca 150 000 kronor. En stor satsning har gjort för att få in fler
föreningar i vår verksamhet och det lyckades, vi har ökat med 50 stycken nya föreningar, detta är bra för återväxten då vi har en hel
del äldre deltagare i vår verksamhet. Vid sammanslagningen 2012 hade vi ca 30 000 timmar och med 2018 års utgång har vi passerat
60 000 timmar,alltså en dubblering av verksamheten. Denna verksamhet är vår "kärnverksamhet" och allt överskott går in i
verksamheten.
Ett flertal nya cirkelledare har anställts in för att utveckla vår verksamhet inom funktionsvariationer, en medveten satsning inom detta
prioriterade område.
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Främjande av föreningens ändamål
Vi är inte längre en liten avdelning med den omfattande verksamhet SV Blekinge bedriver. Allmänmarknad genererar två hundra
kurser varje år, via Integrationen når vi 1000-tals nya svenskar, vi har 224 föreningar som ständigt utvecklas, uppdrag omsätter minst
1 miljon varje år, vi har ständigt igång såväl interna som externa projekt och vi säljer utbildningar till företag och kommuner för ca
200 000 kronor varje år. Det är en bra mix av verksamhet och en kompetent personalstyrka vi har!
Förändringar i eget kapital
Ändamålsbest.
medel
0

Belopp vid årets ingång
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

0

Resultatdisposition (kronor)
Förslag till disposition av föreningens resultat
Till stämmans förfogande står
balanserat resultat

4 640 246
4 640 246

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

4 640 246
4 640 246

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Balanserat
kapital
4 568 951
71 295
4 640 246
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RESULTATRÄKNING

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

11 665
3 518
2 133
17 316

10 413
5 878
1 326
17 617

-2 541
-4 034
-10 444
-265
-17 284

-3 533
-4 418
-8 473
-373
-16 797

32

820

2
37
39

2
0
2

Resultat efter finansiella poster

71

822

Årets resultat

71

822

Verksamhetens intäkter
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Not
2
3
4

5

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga finansiella tillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
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BALANSRÄKNING

2018-12-31

2017-12-31

302
302

341
341

18
1 566
1 584

18
1 566
1 584

1 886

1 925

384
362
1 522
2 268

481
102
958
1 541

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 910
2 910

4 113
4 113

Summa omsättningstillgångar

5 178

5 654

SUMMA TILLGÅNGAR

7 064

7 579

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

6

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Långfristiga värdepappersinnehav

7

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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BALANSRÄKNING

2018-12-31

2017-12-31

4 640
4 640

4 569
4 569

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

800
0
309
520
795
2 424

714
1
668
684
943
3 010

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 064

7 579

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital
Balanserat resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
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NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3)
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget avser. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker
intäktsredovising på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka.
Bidrag bruttoredovisas vilket innebär att inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.
Nettoomsättning som avser deltagarintäkter periodiseras över den period arrangemanget pågår.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför
tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs redovisas linjärt över leasingperioden.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Tillgångarna
skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
5
3

Inventarier
Datorer
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärde. Föreningens värdepappersportfölj värderas som en post. Om värdet på
portföljen minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs en nedskrivning.
Fördelning av årets resultat/eget kapital för ändamålsbestämda medel
Det resultat som genererats kan bestå av medel som under året samlats in till ett specifikt ändamål, för att användas under
kommande år. Sådana medel behöver öronmärkas för ändamålet och reserveras därför under rubriken Eget kapital som
tillförda ändamålsbestämda medel. Det år dessa medel har kommit ändamålet tillgodo redovisas kostnader och årets resultat
försämras. Eftersom medlen för ändamålet redan är insamlade och öronmärkta redovisas ianspråktagandet som utnyttjande
ändamålsbestämda medel. Det som återstår av resultatet efter reservering och ianspråkstagande av ändamålsbestämda medel
ökar eller minskar balanserat kapital och är fritt för styrelsen att använda.
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NOTER
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Not 3

Bidrag

2018

2017

Statsbidrag
Kommunbidrag
Landstingsbidrag
Övriga bidrag

7 135
1 307
1 295
1 928
11 665

6 945
1 329
1 267
872
10 413

Nettoomsättning

2018

2017

2 929
589
3 518

5 205
673
5 878

2018

2017

1 570
563
2 133

896
430
1 326

2018

2017

18,00

15,00

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren
Deltagarintäkter
Övrig nettoomsättning
Not 4

Övriga verksamhetsintäkter
Övriga verksamhetsintäkter
Lönebidrag
Övriga intäkter

Not 5

Medelantal anställda
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

Anställda som under året tjänat mindre än ett halvt prisbasbelopp har inte räknats med.
Not 6

Not 7

Inventarier

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2 076
227
-98
2 205
-1 735
98
-265
-1 902
302

2 023
184
-131
2 076
-1 494
132
-373
-1 735
341

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2018-12-31

2017-12-31

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på nedanstående värdepapper till 1 628 KSEK.
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

1 584
0
1 584
1 584
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NOTER
Not 8

Definition av nyckeltal
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutning.
Antal unika deltagare i studiecirkel- och annan
folkbildningsverksamhet
Nyckeltalet avser arrangemangstyp folkbildning och verksamhetsformerna studiecirkel och annan
folkbildningsverksamhet.
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